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CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

 
 

Seria_________________________Nr. __________________/ ___________________________ 

 

 

Părțile contractante 

 

RESTART ENERGY ONE S.A, cu sediul social în Timișoara, str.  Piața Alexandru Mocioni, nr.6, jud. Timiș, tel. 0356.414.175, 

fax 0356.414.173, având Cod de Înregistrare Fiscală RO34583200, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J35/1297/2015, cont de virament nr. RO78BTRLRONCRT0329369901 deschis la Banca Transilvania, deţinătoare a Licenţei de 

furnizare a gazelor naturale nr. 2015/16.12.2015, eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal prin Domuța Armand Doru, în calitate de 

administrator, având calitatea de vânzător şi denumită în continuare furnizor sau vânzător, pe de o parte,  

și 

 

………………………………………………………….………………., cu domiciliul în …………………………………………………… 

…………………………………………………………………….......………………………………..………………..…………………….., 

tel. …...........……………....., identificat cu …....…. Seria ……..............., cu numărul ……..……………….., CNP 

……..........………………………………….  Email…………………....……………………..…….., având calitatea de cumpărător și 

denumită în continuare, consumator, consumator eligibil sau cumpărător, pe de altă parte. 

Art. 1 Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl constituie furnizarea gazelor naturale la locurile de consum menționate în prezentul contract, în conformitate cu 

prevederile din Condițiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatori casnici și din prezentul contract. 

Art. 2 Consumatorul acceptă primirea și transmiterea  oricăror documente prin e-mail, inclusiv a facturilor emise de furnizor. 

Art. 3 Consumatorul acordă către RESTART ENERGY ONE SA: 

● Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca RESTART ENERGY ONE SA să poată încheia contractele de 

distribuție (cu operatorul de rețea competent) și de transport gaze naturale (cu SNTGN Transgaz) si inmagazinare (Romgaz SA); 

declară, de asemenea, că a luat cunoștință de continutul contractelor cadru de distributie, transport si inmagazinare.  

● Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepția rambursării eventualelor cheltuieli documentate), pentru ca 

RESTART ENERGY ONE SA să poată solicita operatorului de rețea competent, înainte și pe parcursul derulării contractului de 

furnizare și doar în urma solicitării exprese a consumatorului, modificări ale condițiilor tehnice si administrative referitoare la 

locurile de consum  (ex: mutare grup de măsură, schimbare titular). 

Art.4 Consumatorul autorizează pe RESTART ENERGY ONE SA să transmită, să solicite și să primească date tehnice către/de la 

operatorul de rețea, iar atunci când datele Clientului nu coincid cu cele ale operatorului de rețea, Clientul autorizează Furnizorul să 

folosească datele  operatorului de rețea. 

Art. 5  Data de începere a furnizării 

Contractul își produce efectele începând cu data de ………………...................………. și este valabil pentru perioada prevăzută în condițiile 

generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatori casnici. 

Art. 6 Date de identificare ale locului de consum 

INFORMAȚII LOC DE CONSUM 

Adresa locului de consum 

 
 

Cod Loc de Consum (CLC)  
Categ. de 

consum 
C.1. 

Operatorul 

de rețea din 

zonă 

 

 

Art.7. Autocitirea indexului la contor se poate efectua prin portalul online, prin e-mail, sms sau telefonic în perioada 1-5 ale 

următoarei luni de consum, la unul din numerele de telefon afișate pe www.restartenergy.ro . 

Art. 8. Prețul de contract. Cumpărătorul va plăti vânzătorului contravaloarea gazelor naturale în unități de energie consumată pentru o lună 

de consum, la preţul de contract al gazelor naturale (lei, fără TVA) pentru categoria de consum C.1, de _____________ lei/MWh.  

Clienții casnici nu plătesc acciză. Pretul gazelor naturale este fix pe perioada aplicarii ofertei. 

Pretul de contract este alcatuit din pretul de furnizare gaze naturale, tariful reglementat de transport si distributie precum si costul 

reglementat de inmagazinare, stabilite prin ordine ANRE in conformitate cu legislatia in vigoare.  Pretul de contract nu include acciza si 

TVA.  



    
                                     FG-CONTRACT-PC-V3/12.2020 

 

 

 

Cantitatea de gaze naturale consumată se determină potrivit înregistrărilor mijloacelor de măsurare, prin autocitire, prin citire directă de 

reprezentanții operatorului sau prin estimare în baza istoricului de consum, urmată de regularizare periodică. 

Vânzatorul încheie cu operatorii licentiați contracte pentru servicii de distribuție, transport și înmagazinare gaze naturale, unde este cazul, în 

scopul asigurării acestor servicii către Cumpărător.  

 

 

 

Art. 9 Facturare, condiții de plată: 

Perioada de 

facturare 

Perioada de facturare este lunară, Furnizorul emițând facturi pentru fiecare lună de consum 

Interval de 

transmitere a facturii 

de către Furnizor 

În primele 15 zile lucrătoare ale lunii urmatoare celei de consum  

Termen de plată 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii 

Calea de transmitere 

a facturii 
Prin   �  E-mail 

 

Modalități de plată - ordin de plată sau transfer în contul Furnizorului nr. RO78BTRLRONCRT0329369901, deschis 

la Banca Transilvania; 

- ordin de plată, direct debit sau transfer în contul Furnizorului nr. 

RO87BRDE360SV04300923600, deschis la B.R.D.; 

- automate procesatoare de numerar din agențiile Băncii Transilvania; 

- prin intermediul ghișeelor Poșta Română precum și la domiciliu în mediul rural prin factorii 

poștali; 

- prin punctele de încasare PayPoint, PayZone, ZebraPay și UnDoi; 

- prin alte mijloace puse la dispoziție de către furnizor prin factură. 

Art. 10 Penalități de întârziere 

Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul scadent, atunci cumpărătorul va plăti o penalizare la suma 

datorată în lei, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului 

de plată și până în ziua efectuării plății (exclusiv). Valoarea procentuală a penalității este de 0,1%/zi. Valoarea totală a penalităților nu poate 

depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. La împlinirea scadenței, Cumpărătorul este de drept în întârziere conform prevederilor 

art. 1523 alin. (1) Cod civil. 

Art.11 Consumatorul declară că utilizarea gazelor naturale se va face exclusiv în scop propriu casnic. 

Art.12 Consumatorul declară că a fost informat de către Furnizor și a luat la cunostință, înaintea semnării prezentului contract despre 

toate condițiile de comercializare a gazelor naturale practicate de furnizor ce se reflecta în Contractul de furnizare a gazelor naturale și în 

Condițiile generale de furnizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, despre produsele și serviciile oferite de RESTART ENERGY 

ONE SA și apreciază că produsul pentru care a optat și condițiile de furnizare sunt adecvate situației sale financiare. De asemenea, 

consumatorul declară că i-au fost furnizate în mod complet toate și orice informații solicitate, în termeni clari și preciși, cu privire la clauzele 

prezentului contract și ale Condițiilor generale. Ca atare, consumatorul declară că a înțeles și este de accord cu prevederile prezentului 

contract și ale Condițiilor generale, cunoscând faptul că are posibilitatea de a negocia clauzele și condițiile acestora. 

 

Art.13 Prezentul contract a fost încheiat la data de ................................................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

FURNIZOR,        CONSUMATOR,     

     

RESTART ENERGY ONE S.A.       

 

 

 

          

 

 

 

  

__________________________________ 

(consumator casnic) 


